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Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 
 
Møtedato: 18.09.13 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
 
Innledning 
 
 
Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de foreløpige rammene til sykehusenhetene som 
foreslått i saken. 

 
2. Styret understreker viktigheten av at Helgelandssykehuset HF jobber for balanse i underliggende 

drift, og realiserer effekt av tiltak, slik at økonomisk balanse oppnås inneværende år. 
 

3. Styret vedtar foreløpig investeringsplan slik: 
 

 2014 
Egenkapital KLP 3 700 
Ambulanser 3 750 
CT – Mo i Rana 8 000 
Gjennomlysningslab Mosjøen 7 000 
Ultralyd Sandnessjøen 1 000 
Diverse MTU 12 950  
Sum 36 400 

 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
  
Saksbehandler: Økonomisjef, controller 
 
Vedlegg: Budsjettpremisser 2014 Helgelandssykehuset HF
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Budsjettpremisser 2014 Helgelandssykehuset 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å fastsette budsjettpremisser for virksomhetsplanleggingen i Helgelandssykehuset HF 
for driftsåret 2014. Hovedfokus er på utfordringer, strategier og prioritering av tilgjengelige ressurser. De 
utfordringene og strategier foretaket har, gir føringer for hvordan prioritering av tilgjengelige ressurser bør utnyttes. 
Tjenesteinnhold og utøvelse skal bygge på grunnverdiene kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Foreløpig basisramme 2014 – hovedlinjer fra RHF 
Styret i Helse Nord behandlet i møte av 20. juni i år styresak 72-2013 ”Plan og budsjettpremisser budsjett 2014-
2017, inkl. rullering av investeringsplan” (Vedlagt). I denne saken redegjøres det for premisser og krav til 
budsjettprosessen for budsjett 2014.  
 
De viktigste målene i planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med 
føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll, og å 
oppgradere/utvikle bygg i samsvar med faglig utvikling. 
 
Styret i Helse Nord understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer de 
planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføring av 
investeringsplanen justeres. 
 
Foreløpig basisramme 2014 

 
 
Prioriteringer og andre endringer i helseforetakets basisramme 
Inndragning engangsbevilgning Liverpool Care 
 
Helgelandssykehuset fikk bevilget 1,6 mill. kr. til kvalitetsprosjektet Liverpool Care Pathway i 2013. Bevilgningen 
videreføres ikke i 2014 og trekkes dermed inn og reduserer basisrammen med 1,6 mill. kr.  
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Inndragning engangsbevilgning radiologi 
Foretaket fikk styrket sin basisramme i 2012 på 2,0 mill. kr. i tilknytning til etablering av ny MR i Sandnessjøen.  
Av disse 2,0 mill. kr. ble bare 1,0 mill. kr brukt i 2012, og 1,0 mill. kr. ble dermed søkt flyttet over til 2013. Denne 
bevilgningen videreføres ikke i 2014 og trekkes dermed inn og reduserer basisrammen med 1,0 mill. kr.  
 
Kreftplan 
Det er bevilget 0,347 mill. kr. i forbindelse med videre opptrapping av fagplan innen kreft. 
 
Nyreplan 
Det er bevilget 0,435 mill. kr i forbindelse med videre opptrapping av fagplan nyre.  
 
Lungeplan 
Det er bevilget 0,435 mill. kr. i forbindelse med videre opptrapping av fagplan lunge. 
 
Brystrekonstruksjon 
Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord er under arbeid. Helse Nord har vedtatt å iverksette kortsiktige tiltak 
for å redusere ventetiden for pasienter med behov for brystrekonstruksjon. Basisrammen til foretaket styrkes med 
0,456 mill. kr til brystrekonstruksjon. 
 
Fagansvarlig helsefaglærlinger 
Helseforetakene er pålagt å opprette treårige prosjektstillinger på minimum 0,5 årsverk som skal være fagansvarlige 
for helsefaglærlinger. Basisrammen styrkes med 0,5 mill. kr.  
 
Samhandlingsreform – Ø-hjelp 
Foretaket blir trukket i basisramme 1,064 mill. kr. som er et estimat på forventet inntektsreduksjon til 
delfinansiering av Ø-hjelpsplasser i kommunen. 
 
Inntektsmodell psykisk helsevern 
Oppdatering av pasientstrømmer medfører større endringer i helseforetakenes rammer enn forventet. Dette gir utslag 
i modellen ved at ressurser skal flyttes til Helgelandssykehuset HF fra de øvrige foretakene.  Økning i ramme for 
psykisk helse på grunn av denne oppdateringen er på kr. 16,096 mill. kr.  
 
Inntektsmodell psykisk helse og Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 
Helgelandssykehuset HF behandler en større andel av pasientene selv etter åpning av ny rusavdeling. Denne 
avdelingen har også gitt tilbud til pasienter fra de andre foretaksområdene. Dette gir utslag i modellen ved at 
ressurser skal flyttes til Helgeland fra Nordlandssykehuset og Helse Finnmark. Helgelandssykehuset HF får dermed 
styrket sin basisramme med 8,488 mill. kr.  
 
Inntektsmodell somatikk 
Vedtatt inntektsmodell for somatikk  i Helse Nord fases gradvis inn over tre år. Foreslått styrking på 20,0 mill kr. er 
tillagt foretakets basisramme. Øvrige foretaks rammer vil ikke reduseres som følge av innføring av modellen. Videre 
oppdatering av kriterieverdiene vil endre fordelingen mellom foretakene.  
 
Kompensasjon kostnadsføring FIKS 
Det er gjort en ny gjennomgang av FIKS-prosjektet og Helse Nord er kommet frrem til at deler av de fremtidige 
kostnadene må kostnadsføres og ikke aktiveres. Foretakene kompenseres for disse økte kostnadene i perioden og 
Helgelandssykehuset HF får økt ramme med 1,229 mill. kr. til dette. På sikt vil dette også redusere de fremtidige 
kostnadene til foretakene fordi betalingen for FIKS vil bli lavere. 
 
Kompensasjon FIKS deltagelse 
Helseforetakenes deltagelse i FIKS-programmet er krevende og helseforetakene samlet styrkes med 10,0 mill. kr. 
Helgelandssykehuset HF får en økning av basisrammen på 1,463 mill. kr.  
 
Engangsbevilgning – utredning Helgelandssykehuset  
Foretaket er tildelt en engangsbevilgning på 2,0 mill. kr. til utredning av fremtidig struktur på helsetjenesten i 
foretaket. 

 
Konklusjon 
Helgelandssykehuset har gjennom RHF sin styresak 72-2013 Plan 2013-2017, inkl. rullering av investeringsplan fått 
økt sin basisramme med 47,8 mill. kr. i 2014.  Mye av denne økningen er oppdatering av inntektsmodellene i Helse 
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Nord, både innen somatikk, psykisk helse og TSB. Budsjettrammene vil kunne justeres etter fremlegging av forslag 
til Statsbudsjett for 2014. I tillegg vil vi få en lønns- og priskompensasjon av basisramma.  
 
Resultatkrav 2014-2021 
Resultatkravet fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF har i mange år vært et overskudd på 5 mill. kr.  I 
henhold til vedtak gjort av styret i Helgelandssykehuset HF i styresak 39/2013 ”Innspill til plan og budsjettarbeidet 
2014 -2021”, er kravet til Helgelandssykehuset HF for 2014 økt til 10 mill. kr. i overskudd.  Resultatkravet økes i 
årene fremover til 15,0 mill. kr i 2015, og til 20,0 mill kr. i årene deretter. Resultatkravet er skjerpet for å kunne øke 
investeringer, blant annet til utstyr. 
 
Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017

Helse Nord RHF inkl  IKT 367 000 335 000 321 000 281 000

Helse Finnmark HF 15 000 25 000 37 000 40 000

UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000

Nordlandssykehuset HF 25 000 5 000 5 000 5 000

Helgelandssykehuset HF 10 000 15 000 20 000 20 000

Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0

Sum 457 000 420 000 423 000 386 000  
 
Investeringsramme 
Helse Nord har sett seg nødt til å oppdatere premissene for investeringsrammene, og for vår del reduseres 
investeringsrammen for 2014. Oppnår helseforetakene sine resultatmål er det likevel et potensiale til økte 
investeringsrammer. Investeringsrammene for 2014 er satt til 36,4 mill. kr for Helgelandssykehuset HF. Dette er en 
nedgang fra 2013 på 22,3 mill.  
 
Investeringsplan 2014-2021 Tidligere år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021SUM NLSH 596 400 803 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000

Helgelandssykehuset HF

Omstil l ings midler

Økt MTU/rehabilitering 20 000

Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000

MTU, ambulanser, rehab med mer 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000

SUM Helgelandssykehuset 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000

HN IKT 155 500 99 500 220 000 40 000 30 000
 

 
Oppsummert 
� Foreløpig basisramme for Helgelandssykehuset HF er satt til 1,187 mrd. Kr. 
� Resultatkravet for 2014 er satt til et overskudd på 10,0 mill. kr. 
� Investeringsrammen for 2014 er på 36,4 mill. kr. 
 
 

Budsjettprosess 
Budsjettprosessen for budsjett 2014 startet i april med møte med økonomi og økonomirådgiverne på 
sykehusenhetene med plan og utarbeidelse av prosess. I juni var det budsjettseminar med ledergruppa og 
stabspersonell, der budsjettprosessen, status, rammebetingelser og utfordringer ble gjennomgått. Styret ble i tillegg 
informert om budsjettplanen samt innspill til Helse Nord på plan for 2014-2021 ble gitt. Det ble også gitt 
informasjon om budsjettprosessen i juni til tillitsvalgte gjennom FTV- møte i juni. 
 
I august og september er det jobbet med oppstart av budsjettarbeid ut mot avdelingene. Aktivitet og personell 
situasjonen vurderes og budsjetteres. Simulering av basisrammen foretas, basert på de siste aktivitetstallene fra 2012 
og befolkningsutvikling. 
 
I oktober og november skal det jobbes videre med budsjett og tiltaksplaner ute i sykehusenhetene og skal komme 
frem til et ferdig budsjett til den 20.11.13, inkludert tiltaksplaner med ROS analyser for å lukke eventuelle 
resultatavvik og budsjettutfordringer. 
 
Det er viktig at de ansatte blir en naturlig del av budsjettprosessen på sin arbeidsplass gjennom informasjon fra sine 
ledere og involvering i budsjettarbeidet på sine respektive avdelinger. Alle ledere, avdelingssjefer og 
avdelingsledere, har en plikt å informere og involvere de ansatte om de konsekvenser budsjettprosessen måtte ha for 
aktiviteten og den arbeidsplassen dette måtte omfatte. Tillitsvalgte og verneombud skal også involveres. 
Det skal fra hver sykehusenhet lages drøftingsprotokoll/referat som viser involvering fra lokale tillitsvalgte.  
Budsjettprosessen vil være tema i møter med de foretakstillitsvalgte, og informasjon og eventuelle spesielle 
problemstillinger vil bli tatt opp på møter utover høsten. 
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Aktivitet 2014 
 
Somatikk: 
På budsjettmøte 10.06.13 ble det presentert at plantall for 2014 skulle ta utgangspunkt i aktivitet pr juli 2013 med 
prognose ut 2013. 
 
Pr juli har Mo i Rana og Mosjøen en nedgang i antall heldøgnsopphold, mens Sandnessjøen har en økning. 
Nedgangen i Mo i Rana skyldes særlig fødeavdelingen, medisinsk avdeling har en liten økning, men nedgang i 
DRG-index. I Mosjøen er nedgangen størst ved medisinsk avdeling, uforandret index. I Sandnessjøen skyldes 
økningen særlig Rehab. I tråd med effekt av samhandlingsreformen og tiltak for å redusere sykehusforbruk 
(SAMDATA) skal det planlegges med redusert aktivitet ved de medisinske avdelingene i forhold til 2013.  
Mo i Rana bør planlegge ut fra bruk av 26 medisinske senger, Mosjøen 14 medisinske senger + OSAS/nevrologi. 
Sandnessjøen bør planlegge ut fra 23 medisinske senger og at dette inkluderer den aktiviteten som er i dagens lett 
post. Dette kan bli justert senere i budsjettprosessen. 
De kirurgiske avdelingene bør planlegge ut fra videreføring av 2013 aktivitet for heldøgn, men plantallene for 
dagkirurgi skal videreføres i Mo i Rana og Sandnessjøen. Mosjøen bør øke sine plantall i dagkirurgi da disse ble 
redusert fra 2012 til 2013. Aktiviteten ved de kirurgiske avdelingene skal inkludere hjemhenting av gjestepasienter 
fra andre HF’er i regionen. 
Poliklinisk virksomhet har hatt en nedgang på ca 5 % i forhold til 2012 og plantall. Det er rom for yterligere 
reduksjon ved overføring av flere kontroller til primærhelsetjenesten, og plantall bør reduseres med ytterligere 5 %.  
 
Psykisk helse: 
Premisser fortsatt 3 konsultasjoner pr behandler pr dag ved VOP og 2 konsultasjoner pr behandler pr dag ved BUP, 
med forbehold om justeringer ved nye kvalitetsindikatorer. 
Plantall for 2013 videreføres og spesielt BUP må sikre kvaliteten i aktivitetsregistrering. 
Føringene fra Helse Nord skal oppfylles innen de skisserte rammene.  
 
Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 
Ledelse og tillitsvalgte har gjennom det siste året jobbet sammen med sikte på å få til en mer koordinert, forutsigbar 
og helhetlig plan for bemanning basert på faktisk informasjon om driften. Med den kjennskap vi har til 
pasientaktiviteten gjennom året og alle typer fravær hos personalet (ferier, permisjoner mv) kan vi allerede i høst i 
stor grad forutsi pasientaktiviteten i de forskjellige ukene i 2014. Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste 
på de tre enhetene skal derfor tidlig i september jobbe sammen for å fastsette pasientaktiviteten (Normalaktivitet, 
Lavaktivitet, Ingen aktivitet) for arbeidsukene i 2014. Dette skal igjen danne grunnlaget for å revurdere turnusplaner 
og tjenesteplaner. Årets budsjettprosess inneholder derfor noen nye koordinerte aktiviteter for å oppnå målet om å 
ikke bruke mer ressurser enn det som er nødvendig for å ivareta den planlagte pasientaktiviteten. For de ansatte 
betyr dette blant annet større forutsigbarhet i arbeidshverdagen ved lengre planleggingshorisont for feriefravær, 
mindre uforutsette vakter og det bør gi et bedre grunnlag for å unngå AML- brudd. 
 

Hovedlinjer budsjett 2014-2021 – Helgelandssykehuset HF 
 
Realisering av kvalitetsstrategi 
Helseforetaket skal arbeide etter retningslinjer gitt i kvalitetsstrategiene vedtatt i helse Nord RHF og egen 
kvalitetsstrategi. Dette innebærer fokus på pasientrettigheter som ventetider og fristbrudd, men også bruk av 
kvalitetsregistre, og arbeid med pasientsikkerhet, avviksbehandling, internrevisjoner.  
 
Tjenestetilbudene skal innrettes etter nasjonale og regionale kvalitetskrav, samt resultater av etablerte 
kvalitetsindikatorer 
 
Implementering av samhandlingsreformen 
Innen samhandlingsfeltet fortsetter implementering av de inngåtte samarbeidsavtalene med kommunene. Videre å 
utvikle samhandlingsarenaer som OSO, konkrete kliniske samarbeisdsprosjekter , dialogmøter. Veiledningsplikten 
over kommunene vil bli ivaretatt i tråd med retningslinjer gitt av HOD. Det vil bli ansatt egen samhandlingssjef. 
 
Utvikling av tjenestetilbud og prioritering - aktiv itet 
Utover føringer gitt for 2014, vil fokus være på å rendyrke spesialisthelsetjenesten i tråd med god befolkningens 
behov og god samhandling med primærhelsetjenesten. Dette innebærer en reduksjon i sykehusforbruk i tråd med 
nasjonalt gjennomsnitt, både for heldøgnsopphold og polikliniske konsultasjoner. Det skal skje en ytterligere 
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dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt innen kirurgi. Gjestepasienter bruket skal reduseres, der dette er 
faglig riktig. Faglige prioriteringer vil innrettes etter prioriteringer gitt i oppdragsdokumentene i perioden.  
 
Forskning  
Helseforetaket har lav forskningsaktivitet og denne skal styrkes i tråd med vedtatt egen og regional 
forskningsstrategi. 
 
Organisasjonsprosjekt: 
Implementering av ny organisasjonsmodell skal bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en 
harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og struktur innen og mellom de tre sykehusenhetene i 
Helgelandssykehuset. Dette skal i større grad legge til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre 
ressursutnyttelse, enn det dagens organisering og ledelsesstruktur gjør. Gjenstående fokusområder (faglig 
samhandling på tvers i helseforetaket, stabsorganisering) skal ferdigstilles   
 
Utviklingsprosjekt: 
I tråd med styrevedtak i Helse Nord RHF og HF-styret skal prosjektet konsekvensutrede hvordan helseforetaket vil 
påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet må gi et godt 
beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssykehuset i tråd med: 

• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord 
• Helse Nord RHF’s strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 

• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. 

 
Kommunikasjon 
Arbeidet med kommunikasjon blir styrket i tråd med kommunikasjonsstrategi i Helse Nord og helseforetaket med 
økt fokus på brukerrettigheter og brukermedvirkning, samt åpenhet om egne resultater etc.  
 
IKT 
Gjennomføring av FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer i Helse Nord), med delprosjektene HOS, radiologi 
m.fl. krever stor personellinnsats og investeringer.  IKT - samhandling med primærhelsetjenesten økes bl.a. gjennom 
FUNNKe-prosjektet. 
 
Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling 
Helgelandssykehuset HF har i likhet med de øvrige foretakene har bygningsmessige utfordringer. Kartlegging som 
er gjort viser et større oppgraderingsbehov. Beregninger viser et estimert teknisk oppgraderingsbehov for til sammen 
ca. 115,0 mill. kr. Disse kostnadene er delvis finansiering og delvis drift. 
Innenfor dagens tildelte investeringsramme for de nærmeste årene er det nærmest ”umulig” å få plass til 
bygningsmessige utbedringer. Rammen må prioriteres til medisin teknisk utstyr og selv innenfor utstyrsbehovet, har 
vi etterslep. 
I simulering av vår bærekraft (egen styresak), har vi lagt inn 10,0 mill. kr. årlig til vedlikehold og det er et mål at 
disse pengene øremerkes formålet i budsjettprosessen. 
 

Utfordringsbildet  
 
Økonomisk utvikling i 2013: 
Resultatet pr. juli for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 12,0 mill. kr. Resultatet pr. juli i 
fjor viste et underskudd på 22,9 mill. kr.  Resultatforbedring fra 2013 er på 10,9 mill. kr. (For å nå resultatkravet vårt 
på 5,0 mill. kr. i overskudd burde vi likevel pr. juli hatt et overskudd på ca. 3,0 mill. kr. Vi har nå en økonomisk 
utfordring på ca. 15,0 mill. kr.)  
 
Gjennomsnittlig årsverksforbruk pr. juli viser en reduksjon av forbruket på 17 årsverk. Det betyr at vi er på rett vei 
mot målsettingen om et gjennomsnittlig forbruk for 2013 på 1.353. Det er likevel et godt stykke igjen og det krever 
fortsatt fokus og tiltak resten av månedene også i 2013. 
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Aktiviteten hittil i år for somatisk virksomhet er 290 DRG-poeng bak plan og 340 DRG-poeng bak samme periode i 
fjor. Innen psykisk helse er aktiviteten innen VOP noe høyere enn i fjor, mens aktiviteten innen BUP er noe lavere 
enn i fjor og også i henhold til plantall.  
 
Tiltaksplanen vår for 2013 har en risikovektet effekt på 31,0 mill. kr. Hittil i år er tiltakene beregnet å ha hatt en 
effekt på 9,78 mill. kr. Mesteparten av dette er overhengseffekt av tiltak som ble igangsatt i 2012. Hvis vi 
fremskriver resultatet pr. juli for året, vil års resultat prognosen vise et underskudd på ca. 20,5 mill kr. Vi er helt 
avhengig av resultatforbedring og effekt av tiltakene resten av året. Hvis de tiltakene som er satt opp på planen, ikke 
gir ønsket effekt, er nye tiltak nødt til å bli laget Tiltak må da også gi umiddelbar effekt for å nå et resultat i balanse. 
Det er viktig at sykehusenhetene og avdelingene gjennomfører tiltak for å komme i balanse inneværende år, 
slik at man har rett ”inngangsfart” i 2014 og ikke drar med seg de økonomiske utfordringene. 
Hver sykehusenhet skal levere oversikt over tiltak med ROS-analyser, for å lukke eventuelt resultatavvik og 
budsjettutfordring. Dette skal leveres senest 20. november sammen med ferdig budsjett, og være en del av 
budsjettsaken som vedtas av styret i desember.  
 
Bemanningsutviklingen har vært høyt fokus ved Helgelandssykehuset som et ledd i å oppnå økonomisk balanse. 
Målsetningen er et gjennomsnittlig månedsverks forbruk på 1353 månedsverk. For juli var det totale forbruket av 
månedsverk på 1434 noe som er en nedgang på 17 månedsverk sammenliknet med hittil i fjor.  
 
Mosjøen har med mindre basisramme greid å redusert kostnadene og redusert underskuddet fra juli i fjor på 7,2 
mill.kr. til et underskudd på 4,4 mill.kr. i juli i år. Dette vises også at de har greid å redusere gjennomsnittelig 
månedsverksforbruket med 11,6 sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel viser fordeling av basisrammen at 
de skal ytterligere ned, slik at selv med god økonomistyring og redusert bemanning har Mosjøen fremdeles store 
utfordringer i somatikken. 
 
Sandnessjøen har økt underskuddet fra i juli i fjor som var på 1,3 mill.kr til juli i år på 6,3mill.kr. Dette er i samsvar 
med at de ikke har greid å redusere månedsverksforbruket, men økt bemanning med  7,9 månedsverk sammenlignet 
med samme periode i fjor. Hvis forbruket holdes på samme nivå ut 2013, vil inngangsforbruket inn til 2014 være for 
høyt og gi tilsvarende tilpasningsproblemer til neste år.  
 
Mo i Rana har pr. juli et resultat i overskudd. De har greid å redusere det gjennomsnittlige månedsverksforbruket 
med 22,8 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Mo i Rana vil derfor ikke ha like store økonomiske 
utfordringer for 2014 som de andre sykehusenhetene. 
 
Ambulanse området sliter også med et økt bemanningsforbruk.  Kostnadene ved helårsdrift av ambulansebåtene og 
noe uavklart ambulansebåt situasjon, gir utfordringer på kostnadssiden. I tillegg gir økt aktivitet ved sykehusene økt 
forbruk av ambulansetjenester og påfølgende økte kostnader. Ny organisering av prehospitale tjenester skal innføres 
fra 2014 og skal gi et økt fokus på disse tjenestene. 
 
Gjestepasientområdet har hatt økende kostnader og et etterslep av kostnader til privat rehabilitering gjør 
budsjettering av kostnadene for 2014 vanskelig. 
I tillegg må økte kostnader til vedlikehold budsjetters for å ta høyde for økt slitasje og etterslep av bygningsmassen. 
 
Utfordringsbildet 2014-2021 
Bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset får økte rammer  fra Helse Nord basert på oppdatering av 
inntektsrammene. Dette gir Helgelandssykehuset bedre forutsetninger for å kunne oppnå et godt økonomisk resultat 
i årene fremover.  Nærmere ufordringer og effekter av bærekraftsanalysen er belyst nærmere i styresaken om 
bærekraftsanalysen. 
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Rammefordeling Helgelandssykehuset 2014 - Sykehusenhetene 
De foreløpige rammene til sykehusenhetene for somatikk er kun justert med 3 % lønns- og prisstigning, 
sammenlignet med i fjor. Bevilgninger til kreft-, lunge-, nyreplan, kompensasjon FIKS, brystrekonstruksjon fordeles 
i endelig budsjett. 
Økte bevilgninger holdes foreløpig igjen til budsjettering på fellesområdet til gjestepasientfinansiering, IKT-prosjekt 
– deriblant styrking av støttepersonell innenfor EPJ, vedlikehold, økte kostnader ved nye IKT-systemer 
(avskrivninger og økte driftskostnader fra Helse Nord IKT), delfinansiering av kommunale Ø-hjelpsplasser, prosjekt 
videreutvikling Helgelandssykehuset HF, organisasjonsprosjekt m.m.  
Det er i denne fordelingen fordelt midler i henhold til dagens organisering. Blant annet er ikke bevilgning gitt til 
AMK i Sandnessjøen tatt ut selv om AMK skal være en del av det nye området prehospitale tjenester. Dette og 
andre endringer som følge av ny organisering må innarbeides senere og vil bety endrede rammer. 
 
Somatikk 
Oppdatering av inntektsmodellen med behov og mobilitet, men med samme tildelte ramme som for 2013, viser 
følgende endringer sammenlignet mot tildelt ramme for 2013: 
 

Mob.komp. Mob.komp. Mob.komp. Fordelt 2014 Fordelt 2013
Sykehus Behov Kostnad intern HSYK intern HN Ekstern Ny mo dell etter innfasing Endring Andeler 
Sandnessjøen 157 067 21 691 3 266 1 406 -9 408           174 023 167 851 6 172 36,8 %

Mosjøen 88 916 6 509 -9 199 -51 728                86 904 99 985 -13 081 18,4 %

Rana 182 889 16 309 5 933 -1 355 8 680             212 455 205 545 6 910 44,9 %
SUM 428 872 44 509 0 0 0 473 381 473 381 0 100 % 
 
Endringene i de ulike komponentene er: 

• Rana har fått en litt større behovsfordeling 

• Intern mobilitet gir Sandnessjøen en litt større fordeling av rammen, basert på at de behandler flere fra sitt 
eget bosted. 

• Mobilitet i Helse Nord har Sandnessjøen redusert mest forbruket av tjenester i Helse Nord 

• Ekstern mobilitet har alle enhetene økt kjøp av gjestepasienter, men Sandnessjøen har økt minst, og får et 
mindre trekk for ekstern mobilitet i modellen. Mens Mosjøen har hatt størst økning og får et lavere tilskudd 
til ekstern mobilitet. 

Tabellen over viser at det fremdeles er behov for innfasing. Plan var 4 års innfasing, slik at dette blir år 2 av 4 år. 
Innfasingsbeløp foreslås settes til 12 mill.kr. og 2/4 gir 6 mill.kr. innfasings tilskudd til Mosjøen for 2014. Dette 
med tilsvarende trekk for Sandnessjøen og Rana. 
Total basisramme, justert for innfasing sammenligning mot tildelt ramme for 2013 vises i tabell under: 
 

Somatikk
Basisramme 

2014 Innfasing
Basisramme 

justert for 
Fordelt 2013 

etter 
Sykehus Prisjustert innfasing innfasing Endring
Sandnessjøen 179 545 -3 000 176 545 167 851 8 694
Mosjøen 89 833 6 000 95 833 99 985 -4 152
Rana 218 488 -3 000 215 488 205 545 9 943
SUM 487 866 0 487 866 473 381 14 485  
 
Psykisk helsevern 
De foreløpige rammene til sykehusenhetene for psykisk helse er justert med 3 % lønns- og prisstigning, 
sammenlignet med i fjor.  I tillegg er 6,0 mill. kr. av økt bevilgning til psykisk helse tatt inn i modellen. Denne 
økningen skal blant annet brukes til finansiering av de lokale ressursene knyttet til ambulant akutteam. 
Ca. 10,0 mill. kr av økningen til psykisk helse holdes tilbake til finansiering av hovedbasen for ambulant akutteam, 
justering av gjestepasientbudsjettet og eventuelt nye tilbud. 
Oppdatering av inntektsmodellen med behov og mobilitet, men med samme tildelte ramme som for 2013, viser 
følgende endringer sammenlignet mot tildelt ramme for 2013: 



 

STYREDOKUMENT 18.09.2013                    Side 90 av 113

 

 

Mob.komp. Mob.komp. Mob.komp. Fordeling Fordelt i 2013
Sykehus Behov Kostnad intern HSYK intern HN Ekstern 2 01 4 etter innfasing Endring
Sandnessjøen 44 805 1 000 -9 248 1 086 -508             37 135 36 911 224

Mosjøen 25 065 13 922 18 271 280 64                 57 602 59 098 -1 496

Rana 50 679 1 664 -9 023 -1 366 444               42 398 41 126 1 272
SUM 120 549 16 586 0 0 0 137 135 137 135 0  
 
Endringene i de ulike komponentene er: 

• Rana har fått en litt større behovsfordeling 

• Sandnessjøen får et mindre trekk for intern mobilitet, basert på mindre forbruk ved Mosjøen og Rana 

• Mobilitet i Helse Nord har Sandnessjøen og Rana en reduksjon i liggedøgn mens Mosjøen har en økning. 
Dette gir en kompensasjon til Sandnessjøen, lavere trekk i komponenten for Rana og et lavere tilskudd til 
Mosjøen, sammenlignet med i fjor. 

• Ekstern mobilitet har Rana og Mosjøen økt betydelig gjestepasient kjøpet sammenlignet med Sandnessjøen. 
Dette gir et mindre trekk for Sandnessjøen og noe mindre tilskudd til Mosjøen og Rana. 

Oppdatering av modellen for 2014 basert på samme ramme som i 2013, viser små endringer i forhold til tildelt 
ramme etter innfasing for 2013. Etter oppdatering av mobiliteten fra grunnlagstall fra 2010 til 2012, har den 
forventede lave rammen til psykisk helse i Sandnessjøen endret seg til økt ramme. Innfasing av modellen som skulle 
ta høyde for reduksjon av basisramme til Sandnessjøen, er ikke aktuell lenger. Inntektsfordelingsmodellen tas  i bruk 
fullt ut for psykisk helse. 
 
Ramme for psykisk helse er justert med 3% pris- og lønnsvekst, men også gitt økt ramme på 6 mill.kr. for 
kompensasjon av etablering av ambulant akutteam lokalt.  Tildelt basisramme 2014 sammenlignet med tildelt 
ramme 2013 vises i tabell under: 
 

Psykisk helse
Basisramme 

2014
Fordelt 2013 

etter 
Sykehus Prisjustert innfasing Endring
Sandnessjøen 40 739 36 911 3 828
Mosjøen 60 019 59 098 921
Rana 46 491 41 126 5 365
SUM 147 249 137 135 10 114  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 
    
Rus    
Gjestepasient rus 11 500 
Ambulant rusteam Mosjøen 2 500 
Rusinstitusjon 17 083 
Basisramme rus 2014 31 083 

 
Rusinstitusjonen tildeles foreløpig samme ramme som for 2013 som et ledd i sin andel av effektivisering ved 
foretaket. 
Det tildeles 2,5 mill.kr. til prosjekt ambulant rusteam ved Mosjøen. 
 
Fellesområdet 
Budsjettering og forlag til fordeling av midler til fellesområdet er ikke ferdigstilt og blir presenteres i endelig 
budsjett. 
 
Annet 
Kapital kompensasjon kommer i tillegg til basisramme for psykisk helse og somatikk. Denne vil bli ferdig beregnet 
til endelig ramme blir tildelt. 
 
Investeringer 
Helgelandssykehuset har disponibel investeringsramme på 36,4 mill.kr for 2014. 
Foreløpig disponering: 
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 2014 
Egenkapital KLP 3 700 
Ambulanser 3 750 
CT – Mo i Rana 8 000 
Gjennomlysningslab Mosjøen 7 000 
Ultralyd Sandnessjøen 1 000 
Annet MTU 12 950  
Sum 36 400 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2013, ble det utarbeidet en oversikt over behovet for utskifting av medisin 
teknisk utstyr i årene fremover. Det som er medtatt i oversikten over er de hovedprioriteringene som 
sykehusenhetene har som 1. prioritet. Den samlede oversikten fra sykehusenhetene over behov for utskifting av 
medisin teknisk utstyr i 2014 er på totalt 34,26 mill. kr.  
Med fratrekk av det som står oppført i tabellen som beløper seg til 16,0 mill. kr (CT, gjenomlysningslab og 
ultralyd), så er det altså et uløst behov på 18,26 mill. kr. Det vil mest sannsynlig bli noe igjen av rammen som vi 
fikk til disposisjon for 2013, men dette er ikke klart før på slutten av året. Da det ikke er nok ramme til å investere i 
hele behovet, er vi nødt til å ha en ny gjennomgang av det som står på planen. Styret vil derfor i den oppdaterte 
saken om budsjett 2014 få administrasjonens endelige forslag til disponering av investeringsrammen. 
 
 

Tiltak 2014-2017 
Tiltaksplanen for 2013 har en risikovektet effekt på tiltakene på totalt kr 24,9 mill.kr. for 2013.  Planlegging, 
gjennomføring og iverksettelse av disse tiltakene er krevende og tar tid. Det antas at en del av disse planlagte 
tiltakene ikke får noen effekt før 2014. 
 
Som tidligere nevnt vil skal hver sykehusenhet levere oversikt over tiltak med ROS-analyser, for å lukke 
eventuelt resultatavvik og budsjettutfordring. Dette skal leveres senest 20. november sammen med ferdig 
budsjett, og være en del av budsjettsaken som vedtas av styret i desember.  Noen ny tiltaksplan vil derfor 
ikke bli utarbeidet før dette arbeidet er foretatt og behovet for nye tiltak er klarlagt. 
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TILTAKSPLAN 2013

nr Tiltakets "navn" Funksjons område
Planlagt økonomisk 
effekt 2013 i  1000 kr

Realisert 
økonomisk effekt 

hitil i år Endring/kommentar av tiltak

Redusere fristbrudd 3 600 2 400

Sterke styring av reisevirksomet 4 500 1 000

Årsplanlegging av aktivitet, fravær og 
bemanning for legegruppen 1 250 0 Arbeidet pågår, men ennå ikke implementert.

Årsturnus og timebank til 
ferieavvikling 0 0

Avsluttet - gjennomføres ikke. Innarbeidet i 
budsjett med 5,5 mill.

Ferieavvikling fødestuer Brønnøysund 300 100

Stening fødestua Mosjøen 500 100

Stenging fødeavdeling Sandnessjøen 500 100

Stenging fødeavdeling Mo i Rana 500 100
0 0

Totalt Foretaket 11 150 0
Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri 
MSJ 250

Stenging døgnavdeling psykiatri MIR 250

Feriavvikling rusavdeling mir 0
Gjennomføres ikke, da foretaket vil stå uten tilbud 
til prioritert pasientgruppe.

Utarbeide felles standarder for 
bemanningsplaner og ressursbehov 
VOP/BUP 0 0

Totalt Psykiatri 500 0

Ferieavvikling ortopedi MIR 0 0
Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført 2014. 
Alternative tiltak planlegges.

Ferieavvikling kirurgi MSJ 0 0
Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført 2014. 
Alternative tiltak planlegges.

Årsturnus hele kirurgisk avdeling 600 Nye alternative tiltak

Ny ferieturnus leger kirurgisk avd. 80 Nye alternative tiltak

Prosjekt bedre flyt operasjon 700 Nye alternative tiltak
Redusert aktivitet kirurgsik 
virksomhet med vaktberedskap MSJ i 
8 uker. 250 0

Totalt Kirurgisk omr 1 630 0
Reduksjon medsinske senger MIR 2 200 0 Under planlegging

Reduksjon medsinske senger MSJ 700 Under planlegging

Reduksjon medsinske senger SSJ 300 Under planlegging

Totalt Medisinsk omr 3 200 0

Justere poliklinsik aktivtiet med 10% 500 0 Redusksjon på 5%

Øke andel nødvendige kontroller fra 
eget nedslagsområde 1 000
OSAS vurderes avviklet 400 0

Totalt Poliklinsik akt 1 900 0
Oppsigelse Helsepark avtale 600 0 Iverksatt og effekt fra 01.11.2013
Gjennomgang av avtale med 
Helgeland rehab. 250 0

Diverse tiltak Høykostnadsmedisin 500 0
Oppfølging gjort og fortsetter. Utskrivning i 
hovedsak utenfor foretakets kontroll.

Innføre bedre kontroll med avregning 
gjestepasienter psykiatri 500 0 Forsinket, men arbeidet er startet.

0
Totalt Diverse enkelttiltak 1 850 0

Salg av boliger MSJ 2 000 600 En bolig er solgt.
Leiekontrakt med Nordland 
Fylkeskommune 200 0 Arbeid pågår.

Tannbehandling i narkose 700 0 Arbeid pågår. Avklaring hos HN.

Energitiltak MSJ 450 0
Energitiltak SSJ 600 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
MIR 200 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
MSJ 100 0
Effektivisering teknisk drift/renhold 
SSJ 200 60
Nytt distribusjonssystem 
behandlingshjelpemidler 200 0
Gjennomgang system og rutiner 
behandlingshjelpemidler 100 0 Arbeid pågår.

Utleie av lokaler i Mosjøen 500 0 Ferdig. Blir ikke implementert.

0 0
Totalt Bygg og tekniske fag 5 250 0

Forbedring innkjøp 1 500 500

Organisere stab og støttefunksjon 250 140

Sikre korrekt kodepraksis 1 000 480

Organisasjons og ledelseprosjekt 1 000 0 Prosjektrapport levert. Antas ingen effekt 2013

Justere strktur ambulansebåter 500 0

Justere ambulanse Vega 500 0 Arbeid pågår.

System for transport akutt psykiatri 500 0 Prøveordning gjennomført Tiltak avsluttet.

Forbedret ressurskoordinering 500 0 Ikke påbegynt ennå.  Prosjekt gruppe opprettet
Utarbiedels av rutine for 
hjemtransport dagtid 500 0 Ikke påbegynt.

Flytting av ambulansestasjon MIR 200 0 Arbeid pågår.

LV-tjenester til kommunene 500 0 Arbeid pågår.

0 0
Totalt styring støtte, org. Og ledelse 6 950 0

Reduksjon flykostnader 1 000 0 Arbeidet avsluttes - implementeres ikke.

Reduksjon taxikostnader 1 800 0 Arbeidet avsluttes - implementeres ikke.

Totalt Pasisentreiser 2 800 0
SUM nye tiltak 2013 Totalt 35 230 5 580

Tiltak med overhengseffetk fra 2012 7 100 4 200                  

Sum tiltak 2013 og overhengseffekt 9 780,0                 


